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کوچى :در سيزده سال گذشته
از جمله  ٣٠ميليارد دالر کمک شده
ده درصد آن مصرف نشده است

نمايندۀ خاص رئيس جمهور ميگويد که در سيزده سال
گذشــته از جمله  ٣٠ميليارد دالر که با افغانستان کمک
شده ،از ده درصد بيش آن در کشور به مصرف نه رسيده
است.
داکتر عبدالقيوم کوچى نماينــدۀ خاص رئيس جمهور

اشــرف غنى که در يک همايش بزرگى در ولســوالى
جبل الســراج واليت پروان اشتراک کرده بود ،گفت که
کمک هاى جامعه حهانى که در ســيزده سال گذشته با
افغانستان صورت گرفته ،بدليل موجوديت فساد ادارى،
بيش از ده در صد آن به........ادامه/ص5/

به دنبال کشته شدن دو دانش آموز دهها
مکتب در غزنی بسته شد

اهالی ولســوالی قره باغ والیت غزنی میگویند به دنبال
کشته شدن دو دانش آموز از سوی پولیس ،از یک هفته
به این سو پنجاه مکتب را در این ولسوالی بسته اند.
دهها تن از ســاکنان محل که به شهر غزنی آمده اند و

نخست وزير روسيه :آماده هستيم با افغانستان
در تمام عرصهها همکاری نمائيم

نخســت وزير روسيه ميگويد که کشورش خواهان گسترش
روابط با افغانستان در تمام عرصهها است.
در خبرنامه اى که از سوى رياست اجرائيه به آژانس خبرى
پژواک مواصلت ورزيده ،آمده است که داکتر عبداهلل عبداهلل
رئيس اجرائيه در حاشیه نشست سران حکومتهای سازمان
شــانگهای در بشــکیک پایتخت جمهوری قیرغیزستان با
دیمتری مدویدوف نخست وزیر فدراتیف روسیه دیدار نمود.
در خبرنامه افزوده شده است که مدویدوف در اين نشست
گفت« :ما خواهان موفقیت شــما در افغانســتان هستیم و
سیاست ما در مورد افغانستان تغییر نکرده است .امیدواریم
روابط اقتصادی ما نیز توسعه بیشتر یابد .ما خواهان گسترش
روابط میان دو کشــور در تمام عرصهها هستیم .امیدواریم
سازوکارهای فعلی دراین راستا کارا باشند و اال میتوانیم در
عملیاتی ساختن همکاریها گامهای الزم را برداریم».
او عالوه کرد که کشورش به کمکهای انسانی ،فراهم سازی
بورسیه برای محصلین..........ادامه/ص5/

احدى :اختالفات شخصی
میان رهبران حکومت وحدت
ملی به نفع کشور نيست

شمار بیجا شدگان داخلیدر افغانستان
به یک میلیون رسیده است

میگویند آنها نگران امنیت دانش آموزان هستند .آنها
خواهان محاکمه قاتل این دو دانش آموز هستند.
یکی از ســاکنان ولســوالی قره باغ میگوید« :یکی از
کسانی که کشته شد.........ادامه/ص5/

افغانهایی که براساس «شایعات» در گوانتانامو
زندانی شده اند

براســاس یک گــزارش تحقیقی شــبکه تحلیلگران
افغانســتان ،مقامهای امریکایی در جمع آوری شواهد
علیه بازداشــتیهای گوانتانامو دچار «خطاهای فاحش»
شــده اند .این گزارش روی آخرین افغانهای زندانی در

معلومات آب و هوا
توسط ام تی ان به
شما تقدیم می گردد.

گوانتانامو تمرکز کرده است .شبکه تحلیلگران افغانستان
( )AANکه یک مرکز تحقیقاتی است ،در گزارشی زیر
عنوان «کافکا در کیوبــا» گفته که اردوی ایاالت متحده
امریکا نتوانسته است.......ادامه/ص5/

جبهه نوین ملی افغانســتان ،اختالفات شخصی میان رهبران حکومت
وحدت ملی را به نفع کشور ندانسته ،می گوید که یگانه راه بیرون رفت
از این وضعیت ،برگزاری انتخابات و روی کار آمدن حکومت «مشروع»
می باشد.
انوارالحق احدی رئیس جبهه ملی نوین افغانســتان ،روزپنج شنبه در
یک نشســت خبری به رسانه ها گفت« :باوجودی که اختالفات درونی
حکومت بُعد شخصیتی نیز دارد ،اما...........ادامه/ص5/

مهر خدا صبــار رییس امور بیجاشــدگان
داخلــی و حاالت اضطــرار وزارت عودت و
مهاجرین کشــور می گوید کــه در جریان
هشت ماه گذشــته  90هزار خانواده عمدتا
بدلیل جنگ و ناامنی در سراسر کشور بیجا

شده اند .صبار در جریان کارگاه آگاهی دهی
از پالیســی ملی وزارت مهاجرین و آگاهی
حقوقی بیجاشــدگان در بلخ گفت که بخش
مهمی بیجاشدگان بدلیل جنگ های شدید
از والیت های .......ادامه/ص5/

